Brukerveiledning for utfylling av Steg 2
Tilskudd til utleieboliger

Steg

2

Dersom din kommune ikke har avsatt midler i
årsbudsjett og økonomiplaner for 2021-2024
til boliger finansiert med tilskudd til utleieboliger, eller ikke har tatt stilling til dette..
1. Velg Nei eller «Vår kommune har ikke tatt
stilling til dette» som avkrysningsalternativ
2. Fyll deretter inn en kommentar om hvorfor
Hvis din kommune svarer «Ja» og/eller har avsatt
midler og/eller vedtatt å selge utleieboliger, følg
veiledning på de neste sidene.
NB! Prosjekter med tilvisings- eller tildelingsavtaler
kommer på neste steg.
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Dersom din kommune har avsatt midler i
årsbudsjett og økonomiplaner for 2021-2024
til boliger finansiert med tilskudd til utleieboliger..
1. Velg «Ja» som avkrysningsalternativ
2. Fyll ut beløp avsatt i budsjett per år
3. Fyll ut antall boliger det skal søkes tilskudd til
per år
4. Fyll inn «0» i resterende felter i tabellen
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Dersom din kommune har vedtatt å selge
utleieboliger i 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Velg «Ja»
Let opp riktig årsak
Skriv inn antall bak riktig årsak
Du kan føre opp antall på flere ulike årsaker
Antall utleieboliger som skal selges totalt
summeres opp i bunn

Dersom dere ønsker å legge til en kommentar til
utfyllingen over
1. For å åpne kommentarfeltet - Huk av for «Vi
ønsker å legge til en kort kommentar til
årsakene»
2. Dette er frivillig, og er kun ment for en kort
kommentar relatert til det aktuelle spørsmålet
Dersom din kommune ikke har vedtatt å selge
utleieboliger i 2021
1. Velg «Nei» eller «Vår kommune har ikke tatt
stilling til dette»
2. Legg inn en kort kommentar i kommentarfeltet
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som da vil vises
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1. Kryss av for om din kommune vil bli kontaktet
om nye måter å bruke tilskudd til utleieboliger
2. Fyll inn kommunens kontaktperson og -info for
tilskudd til utleieboliger, dette er uavhengig av
svarene gitt tidligere i steget
3. Klikk «Neste» for å komme videre til steg 3
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